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BAB V 

SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

5.1 Kesimpulan 

Tujuan penelitian ini yaitu menguji secara empiris adanya pengaruh variabel 

independen (likuiditas, leverage, profitabilitas dan growth) terhadap variabel 

dependen (kebijakan dividen). Dengan sampel penelitian yaitu perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEI dalam periode 2015-2017. Berdasarkan data 

yang telah dikumpulkan dan pengujian terhadap masing-masing variabel, dapat 

disimpulkan bahwa likuiditas, leverage, profitabilitas, dan growth dapat 

mempengaruhi kebijakan dividen. 

1. Likuiditas dapat berpengaruh terhadap kebijakan dividen karena nilai 

likuiditas yang diukur dengan current ratio semakin tinggi maka semakin 

tinggi pula kemampuan perusahaan dalam membayarkan dividen.  

2. Leverage dapat berpengaruh terhadap kebijakan dividen karena dengan 

adanya penggunaan utang yang bertambah maka dapat meningkatkan aktivitas 

operasional dan kemampuan perusahaan dalam membayar dividen.   

3. Profitabilitas dapat berpengaruh terhadap kebijakan dividen karena jika suatu 

perusahaan mengalami profit yang tinggi maka perusahaan tersebut bisa 

membagikan dividen kepada para pemegang sahamnya dan hal ini 

menunjukkan bahwa prospek perusahaan sedang dalam keadaan baik.  

4. Growth berpengaruh terhadap kebijakan dividen karena jika suatu  

pertumbuhan pada perusahaan tersebut sedang meningkat, maka perusahaan 
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tersebut mampu memenuhi kewajiban finansialnya sehingga bisa membagikan 

dividen kepada para pemegang sahamnya.  

5.2 Keterbatasan 

Ada beberapa keterbatasan dalam melakukan penelitian ini. Pertama, dari segi 

pengambilan sampel yang diperoleh lebih sedikit dari populasi. Hal ini 

dikarenakan dari keseluruhan perusahaan manufaktur yang diteliti pada tahun 

2015-2017 ternyata ada banyak perusahaan yang tidak masuk kriteria sehingga 

sampel yang didapatkan hanya 35 perusahaan saja. Kedua, dari segi pengambilan 

data pada laporan keuangan, ada beberapa perusahaan yang menggunakan mata 

uang selain rupiah dan ada pula perusahaan yang tidak menyajikan data secara 

lengkap pada laporan keuangannya sehingga menyulitkan penulis dalam 

melakukan penelitian ini. 

5.3 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas maka dapat diberikan saran 

sebagai berikut  : 

1. Untuk peneliti selanjutnya, sebaiknya memperbanyak jumlah sampel 

perusahaan yang digunakan sehingga akan memperoleh gambaran yang lebih 

baik tentang pengaruh likuiditas, leverage, profitabilitas, dan growth terhadap 

kebijakan dividen. 

2.    Memperpanjang periode penelitian sehingga hasil penelitian menggambarkan 

hasil yang sesungguhnya terjadi dalam jangka panjang. 
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3.  Penambahan variabel independen lain yang dapat mencakup banyak faktor 

yang dapat mempengaruhi kebijakan dividen. 

 


